
Lletres
Jordi Arbonés

rt i dificultat de les
traduccions
El nom de Jordl Arbonés va IIigat a

la traducció al catala d'alguns deis
més importants narradors contem-
poranis de IIengua anglesa: Henry
Miller, Anai's Nin, Lawr ence, He-
mingway, entre d'altres. 1, en canvi,
la persona de Jordi Arbonés a penes
és coneguda entre nasal tres, per una
raó ben senzilla: resideiz a Buenos
Aires des de fa més d'una vintena
d'anys. Ara acaba de tornar a la capi-
tal. de l'Argentina, després de qua-
raritaclnc dies d'estada a Catalunya,
que li han servit, entre d'altres coses,
per a entendre millar el guirigall de
sigles que s'aboquen damunt I'opinió
pública a la. recerca del «vot útil».
Arbonés se'n va un bon xic impresio-
nat de la magnitud de la campanya,
desenvolupada amb uns recursos
que, al seu criteri, voregen el malba-
ratament.
- Pero, d'on ve Jordi Arbonés? .
- Pot dir-se 'que el meu ínteres

per la literatura i per la cultura cata-
lana va néixer cap als anys 1950,
gracies a un mestre -Antoni
Jaume- que ens ensenyava, en teo-
ria, lIengua catalana i, en la
practica, un mica de tot. Després,
amb uns quants amics vam «aterrar ..
a la Penya Cultural Barcelonesa, si-
tuada al carrer de Sant Pere Més
Baix, al meu barri, car jo vaig néixer
prop de I'Arc del Triomf, a Ribera.
Uns quants companys formavem
tina mena de penya i a través de la
comissió de cultura de I'esmentat
centre organitzarem un conjunt
·d'actes i conferencies que es van
acabar quan la policia va tenir-ne
coneixement. Ho feiem tot en cata la
i, naturalment, no havíem demanat
cap mena de permís. A partir
d'aquest nucli em vaig relacionar
amb Joan Triadú, Jordi Sassanedas,
Ricard Salvat, Max Cahner i, també,
amb Caries Riba i Joan Oliver, que
acaba va de tornar de I'exili.

- I a Buenos Aires, com hi vau
anar a parar?
- Per raons familiars. La meva xl-

cota va marxar-hí amb la seva famí-
lia i jo, és ciar, al darrera.' Alla em
vaig casar i alla sóc ínstaf-lat, sense
haver perdut I'esperanc;:a de tornar,
malgrat les ficultats de tota mena
que aixó comporta, sobretot, de cal-
re familiar, car els meus fills ja co-
meneen a ser grans.

- La tauera per les traduccions,
com us va venir?
- Ja a Barcelona havia tradu'it

una obreta d'Oscar Wilde per al cen-
tre cultural al qual m'he referit. Des-
prés, ja a Buenos Aires, vaig ser soci
del Casal Cata la i vaig arribar a
dirigir-ne la companyia escénica.
Cal tenir present que a Buenos Aires
hi ha' hagut teatre cata la quasi des
de comenc;:ament de segle. Al costat
d'obres d'autors catalans contempo-
ranis] -Benguerel, Ricard Salvat,
Maria Aurelia Capmany, Pedrolo,
etc- vaig traduir una obra d'Arthur
Millell i dues de Tennessee Williams:'
Del pont estant, El tramvia anomenat
desig i La gata damunt la teulada.
AnilT,l~t per l'experlencla vaig es-
crlure a Joan Oliver, que aLeshores
ja dir.igia les Edicions P~oa, i vaig
oferir~m'hi com a traductor. Com
que ri'o em van contestar de forma
immediata, vaig pensar .que la cosa
no els interessava. Peró poc després
arribava una carta de I/Oliver i feiem
tractes.

I aquí va cornencar la tasca de Jor-
di Arbonés com a traductor: Per qui
toquen les campanes, de He-
mingway, El delator, de Liam
O'Flaherty, L'amant de Lady Chater-
ley, de Davíd Herbert Lawrence,
Trópic qe cáncer, Trópic de Capri-
corni, El temps deis assassins i Pri-
. mavera negra de Henry Miller, Esca-
les cap al foc i Afrodisíac, d'Anai's
Nin, Alió que el vent s'endugué, de
Margaret Mitchell, i d'altres obres
que encara romanen inédites.
. - No deu haver estat 'facil de pu-
blicar aquestes obres en catalá ...
- No gens. La censura ha estat

terrible i a més, discriminatoria.
Tant pel que fa als Trópics com a
Per qui toquen les campanes,
I'editorial va haver d'esperar, .se-
guint instruccions del míntstert, que
primer es publiquessin les traduc-
cions castellanes. Aixo és terriblel 1,
arnés, e.n el cas de les obres de Mi-
lIer, el ministeri mana que se seguís
escrupulosament la traducció caste-
llana, que havia estat conveníent-
ment assuaujada. Jo vaig tndlcar a

I'editorial que, en aquestes
clrcumatáncies, era preferible que el
llibre no sortís. Afortunadament,
I'ec.litorial no va fer cas de les impo-
sicions del ministeri i va tirar al.dret
i respecta la rneva traducció.

-' La rnajorla deis autors- que heu
tradui't -especialment Miller, Anais
Nin i Lawrence- es caracteritzen
per un Ilenguatge cru en unes obres'
on I'erotisme té un paper important o
predominant. Amb quin críter: lin-
güístic va afrontar aquestes traduc-
cions?
- D'una banda, tinc una preocu-

pació central: 'ser fidel a. I'original,
'tot i que ja sé que tr.aduir és, en cer-
ta manera, trair. D'altra banda, peró, .
aqúests autors em plantejaren un
problema espec\fic i és el de trobar
unes correspondenctes catalanes
prou riques. La veritat és que no
vaig trobar antecedente literaris ca-
talans en aquest camp, "sobretct pel
que fa a lexic erétlc. Peró aquest,
que consti, és un problema que tam-
bé van trobar els anglesos quan, per
exemple, es va publicar t.'amant de
lady Chaterley». Cal recordar que [a
un crític d'aleshores, Wilson, va re-
marcar el fet que Lawrence fixava en
la literatura tot un vocabulari que
fins aleshores n'era absent. En can-
vi, els francesos 'no e-¡' tenien, en
aquest sentit, de probtemes, car
posseeixen una tradició literaria di-
fererit. En el cas concret de Miller,
vaig intentar utilitzar termes que tin-
guessin una connctaclé slmpátlca,
allunyats tant del vocabulari cientí-
fíe -que desvirtuaria el sentit-
com d'un cert vocabulari rnassa cru.

- I dorrss, com us ho vau fer?
- Com he dil, jo vaig néixer en un

ambient popular. De jovenet, vaig
trebaJlar d'aprenent en un taller i
empenyia el carretó portant paquets
al magatzem. En aquest aml;)ient, els
obrers parlaven 'un catalá popular.
Recol'do, per exemple, un empaque-
tador que se servia, tot sovunsovint
de la paraula «xona », "ero consti
que Miller no solament em va pro-
porcionar aquesta problemes. Per

exemple, Miller és un autor que mol-
tes vegades pass directament d'un
lIenguatge cobl qulat a imatges
d'una gran belle a, molt riques i
poéttques. Aquest canvls són molt
difícils de salvar. eró a les traduc-
cions vas salvant elaproblems a me-
sura que es van resentant. El que
cal és mantenir se al servei 'de
I'autor i intentar do ar al text la vivor
de I'original.

Pero Ar hones no solament ha
excel·lit com a tra uctor. EII és un
gran coneixedor de la literatura
anglo-saxona i del teatre i de la na-
rrativa catalana contemporania, tal
com ha deixat palElsen diversos IIi-
bres que ha publicat i en els próleqs
a moltes de les obres que ha traduit.
Ara, per exemple, elstaa punt de so-
rit un estudi seu scnre I'obra de Pe-
drolo.
- Es el resultat de quinze anys de.

trebaíls, si bé d'un!l forma no total
perqué jo tinc la meya feina a Bue-
nos Aires -la que em pemet
guanyar-me les mo,ngetes- i. la de
les traduccions. L'obra es titula Pe-
drolo contra els ümlts i intento que
sigui, básicement, un llibre de divul-
gació sobre l'ebra pedroliana.

- I quiries, concluslons n'heu tret,
d'aquesta vasta obra?
- Pedrolo és ~n enovador de la

forma novel·lística. En aquest sentit,
ha trencat motiles, no ha seguit la
novel-la tradicional. En canvi, en el
lIenguatge no hi ha hllgut una ruptu-
.ra -a diferencia del que fan alguns
joves narradors d'ara-, potser
perqué quan Pedrolo va comenc;:ar a
escriure era qüestió de construir i no
de destruir. D'altra banda, també
cree que és certa la influencia de les
modes estrangeres obre I'obra de
Pedrolo. Pero no és veritat que
s'hagi limitat a copiar aquestes
h,fluimcies. Hi ha, er exemple,
I'ambiciós Intent de, serie «Temps
.obert .., que és una sa absoluta-
ment original, sense ntecedents.

Encara ens endinsem amb
Arbonés a parlar de laCatalunya no-
va i de la Catalunya per reconstruir,
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Jordi Arbones, vacances a Barcelo- .~
na (Foto Robert)

de la. situació ltnqüistlca i cultural i..
és ciar, de I'article d'"Els Marqes» i
de, certes querelles judiciáls entre
escriptors. Arbonés pregunta molt,
mostra certa recanca a I'hora de
tornar-se'n cap a l'Argentina i es rna-
nifesta trist per certes novetats urba-
nístiques que ha observat al cap de
tants anys com, per exemple,
I'enderrocament d.el seu estimat ci-
nema Triunfo, el del seu barrio
Quan ja és fora de la redacció,

penso que la tasca d'Ar bones 'cal
situar-la -per digf1itat i intencions"':' .
en la valuosissima tasca duta terme
pels grans traductors catalans, En

, ,

aquest sentit, els treballs. d'Arbones '
s'arrengleren ja al costat deis de
Carner, Riba, Nin, etc. 1, ja en els
anys actuals, Folch i Camarasa, Pe-
drolo, Maria Aurélia Cabrnany, etc.
Incorporar les. obres deis grans au-
tors estrangers a la nostra IIengua no
solament ens permet sintonltzar amb
el que passa portes entora -i .aixó
és- una idea prG1:J clara des .del ro.o-",
dernlsme" -sinó fruír el plaer d'unes
lectures belles i exémplars. Des de
Buenos Aires, doncs, Jordi Arbories
pot estar tranquil.

Josep Benel,¡ el combat autonémlc
El darrer lIibre de Josep Benet,

editat per Bruguera sota el guiat-
ge de Josep Maria 8010mer
~historiador p e r s p l c a c i
excellent coneixedor deis aires
catalans sota el tran quis rne->,
aplega una série d'escrits que fó-
ra del tal' imperdonable delxar
passar (i que van molt més enllá
d~1 caire electoralista que pugui
tenir la publicació). Sense cap
mena de por als judicis sempre
ambivalents deis neoacadémics,
Benet recull escrits de fa més de
trenta-cinc anvs, veritables rnos-
tres d'un resistencialisme cultural
que I'honora i ens honora. Ens re-
rnuntem així als temps de la con-
signa «actius, no passius", o de la
"R" misteriosa de revolta, verita-
ble precedent. del «diguem no"
que Raimon havia de popularltzar
anys a venir. Són escrits sovint
sarcastics -I'insult ha estat un
deis eixos de la literatura de tots
els temps: sense I'insult, poca co- -,
sa quedaria de I'obra poética d'un
Albertt de postguerra, i a I'insult
ens ha tornat I'austríac Peter
Handke- que traspuen un patrio-
tisme, impacient. Diria el lector
que Benet (un jurista que coneixia
el dring de la regla benedictina)
'elabora un nou estil profétic, més
destinat a remoure les pedres de
la passivitat (i de la por)
colléctlves que no pas a predir el
tutur d'un país derrotat (<;:0 .és:
vencut.í sense esma d'escapolir-
se de la xarxa obscurantista que
I'opressor ha escampat pertot
arreu). D'aquests primers escrits
-una part de la memória
col+ectiva que ens pertany- es
dedueix la característica
íntel+ectual de Josep Benet, es-
tranya barreja d'home d'acció i
d'tnteltectual minuciós, éontem-
platíu i actiu, sense els periódics
descoratjaments del Jonas des-
crit pel Nabí' de Josep Carnero

Una altra part, importantíssima,
deis escrits de Benet és la que co-

rrespon a aixó que podríem quali-
ticar de «galeria deis catalans
il·lustres,,: IIdefons Cerda, Porn-
peu Fabra, Joan Maragall, Rovira
i Virgili, Gaziel, Gabriel Alomar,
Torras i Bages. Les reterencies
de Benet són del tot clássiques en
un alt tant per cent 1 del tot hete-
rodoxes en la resta. Vull dir: és
com un lector etass¡c : deis
clásslcs, esquincat de sobte per
la presencia a Catalunya del mar-
xisme, la lIuita treballadors indus-
trials. Com si I'itinerari I'hagués
portat des rl'una cultura establer-
ta (i per aixo rnateix,. malgrat els
dernaqoqs, interclasslsta) a una
cultura rupturista (que represen-
taria els teórics/practics del pro-
letariat catara, l'lntent de bastir
una teoria que interpretés la ten-
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sió dialéctica entre alliberament
social i alliberament nacional,
tensió sovint mal resalta a Catalu-
nya).

En els capítols deis il·lustres
reinterpretats, jo destacaria el
tractament que' Benet fa de la fi-
gura dé Gaziel, que els mani-
queus catalans d'altré temps
blasmaven perqué era un catalá
allunyat de la patria i que escrivia
en casteüá. L'obra literaria, cata-
lana, de Gaziel bastaria per a
retornar-!l el dret a la vida. De la
ma de Benet, a més, el periodista
Calvet torna a figurar entre els
per sonatqes més importants de la
prosa catalana del segle XX. Com
havia fet abans amb el Maragall
segrestat per una certa dreta i per

un cert catoücisme, Beriet recu-
pera per-als lnteressos de fa rna-
joria Gaziel, el de Castella endins
i e r del e.s a b r a e a a e s
panibériques. '
Vull parar I'atenció,en darrer

terme, en les pro postes de políti-
ca cultural que Josep Benet re-
dacta, des de fa anys, i que ens el
présenten com un assagista sen-
sible a les miséries cróniquesde
la cultura catalana (aqr eujades
per la péssima jugada del fran-
quisme dissolvent). La lectura de
les p'ropostes culturals (de
redrecarnent cultural) de Josep
Benet, sovint en reunions
coltectives -amb els Espriu. Cas-
tellet, Millet, Pujol, Triadú," Vlla-
Abadal, Verde Aldea, 'Casanovas,
Cañellas i tants d'altres -, abas-
ten el teatre i el IIibre, la música i
el món de I'espectacle, el catala al
carrer i les subvenclohs (públi-
ques i privades), la situació de
I'escriptor i la miséria de la ínvés-
tigació científica, els arxlus i els
rn u s e u s , les .p u b Hc'a c lo ns
periódiques molt especialrnent.
Mai no són escrits d'un triomf
«laudator temporis acti», perqué
el futur obsessiona més Benet
que no pas el passat. Amb una
expressió sobria i 'elegant, amb
una tendencía : a la citació
d'autoritat (sempre, i en primer
IIoc, la referéncia al tarragoní Ro-
vira i Virgili) i alhora amb una
consciencia de públic que ultra-
passaria les fronteres deis Paisos
Catalans (perqué sap qué signifi-
ca Madrid per a Catalunya i
perqué és -ha érem tots, aquells
dies grisos- europeista apassio-
nat), Benet i Morell ens ha IIegat
una crónica involuntaria del corn-
bat cultural de Catalunya sota el
franquisme. Sense pretensions
d'eix ni de pal de palier. Potser
perqué els orígens pagesos li im,
pedien de confondre les imatges
de la terra.

Ignasi Riera


